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RAPORT CURENT 5/2022 
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni 
de piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de 
piața și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare. 

Data raportului 14.03.2022 
Denumirea societății Simtel Team S.A. 
Sediul social Splaiul Independenței 319 SP. OB 410,                                                                                                                                                                                                                                   

Sector 6, București 060044, România 
Email investors@simtel.ro 
Telefon +40 31 860 21 01 
Website investors.simtel.ro 
Nr. înreg. la ONRC J40/564/2010 
Cod unic de înregistrare RO 26414626 
Capital social subscris și vărsat 1.411.000 lei 
Număr de acțiuni 7.055.000 
Simbol SMTL 
Piața de tranzacționare MTS AeRO Premium 

 

Evenimente importante de raportat: Încheierea unui contract pentru proiectarea și construirea unei 
instalații fotovoltaice 

Conducerea Simtel Team S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața despre 
încheierea unui contract cadru cu CTP Invest Bucharest S.R.L. („CTP”) având ca obiect prestarea 
tuturor serviciilor de proiectare și executare a lucrărilor, inclusiv dar fără a se limita la activități de 
inginerie, proiectare, achiziție echipamente și materiale, dar și execuția lucrărilor de construcții – 
montaj pentru implementarea la cheie a unei instalații fotovoltaice. 

Instalația fotovoltaică va fi proiectată și construită pe 11 clădiri situate în CTPark Bucharest West, 
amplasat pe Autostrada A1, la km 23, în baza fiecărei comenzi de achiziție transmisă de către CTP 
conform acordului cadru. Puterea instalată a instalației fotovoltaice va fi de maximum 11 MWp. 

Valoarea contractului se va calcula ca sumă a valorii tuturor comenzilor de achiziție care se vor încheia 
în baza acordului cadru. Prin urmare, valoarea totală a contractului nu poate fi estimată la acest 
moment, ea depinzând de comenzile ce vor fi plasate de către CTP. 
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